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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-06-11 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Per Virdesten 

samt justitierådet Erik Nymansson. 

 

Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut 

 

Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2015 (Justitiedepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i utsökningsbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan 

Klefbäck. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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18 kap. 7 § 

 

I paragrafens andra stycke anges att ett beslut om utmätning (med 

visst undantag) ska överklagas av sökanden eller svaranden inom tre 

veckor från det att beslutet delgavs. Ett beslut om fördelning eller 

utbetalning av medel ska emellertid enligt tredje stycket överklagas 

inom tre veckor från beslutet. Detta har medfört att ett överklagande 

av ett utmätningsbeslut inte alltid prövas trots att det har överklagats i 

rätt tid. Det beror på att beslutet om fördelning och utbetalning vid 

den tidpunkten redan kan ha fått laga kraft (se NJA 1990 s.166 och 

Europadomstolens dom i målet Olsby mot Sverige, ECHR 36124/06). 

 

Av denna anledning föreslås i remissen att det görs ett tillägg i para-

grafens tredje stycke. Tillägget innebär att svaranden ska få över-

klaga beslutet om fördelning eller utbetalning av medel inom den tid 

inom vilket utmätningsbeslutet ska överklagas. I de fall fördelnings- 

eller utbetalningsbeslutet fattas före det att gäldenären har delgetts 

utmätningsbeslutet blir alltså överklagandetiden längre än tre veckor. 

På det sättet säkerställs att gäldenären alltid kan få en domstols-

prövning av sitt överklagande av utmätningsbeslutet.   

 

Det framhålls i remissen att den förlängda överklagandetiden inte ska 

gälla för någon annan än svaranden i ärendet. Det innebär att varken 

sökanden eller en tredje man kan få någon förlängd överklagandetid. 

Detta aktualiserar frågan om vilken processuell ställning och vilka 

rättigheter dessa har i t.ex. ett ärende om utbetalning av medel där 

svaranden överklagar inom den förlängda överklagandefristen när 

beslutet om utbetalning har fått laga kraft mot alla andra. Denna frå-

geställning berörs inte i remissen men bör enligt Lagrådets mening 

utvecklas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 
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Ikraftträdandebestämmelsen 

 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016. Det föreslås att det inte 

ska meddelas några övergångsbestämmelser. Enligt författnings-

kommentaren innebär det att lagändringarna, i enlighet med all-

männa principer, kommer att tillämpas även på beslut om fördelning 

och utbetalning som har meddelats före lagens ikraftträdande. Änd-

ringen kommer dock inte, enligt författningskommentaren, att vara 

tillämplig på beslut som har fått laga kraft vid ikraftträdandet. Det kan 

sättas ifråga om det sistnämnda förhållandet inte kräver en uttrycklig 

reglering i en övergångsbestämmelse. I vart fall bör frågan utvecklas 

i författningskommentaren.        

    

 


